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Et beskedent skilt med nedbrydningsfirmaets logo indikerer, 
at dagene er talte for de fleste af slagteriets gamle bygninger. 
Foto: Torsten Cilleborg
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Faaborg: Nedbrydningen af 
slagteriet i Faaborg er gået 
i gang, selvom der vil gå en 
måneds tid, før man for alvor 
vil kunne se entreprenørma-
skiner æde sig gennem 125 
års slagterihistorie.

Danish Crown har hyret 
LH Hockerup, et nedbryd-
ningsfirma med baser i Ros-
kilde og Bjerringbro, til at stå 
for opgaven.

- Efter aftale med Faaborg-
Midtfyn Kommune venter 
vi til 1. september med at gå 
løs på murværket. Det skyl-
des, at vi ikke ønsker at dæk-
ke byen i støv, mens den end-
nu er fuld af turister, fortæller 
Jens Hansen, pressechef hos 
Danish Crown.

8000 kvm skal fjernes
Slagteriet, der definitivt luk-
kede sidste år, ligger på le-
jet grund, og ejeren, Danish 
Crown, er kontraktligt for-
pligtet til at rydde grunden 
efter ophør af slagteridrift. 
Forhandlinger med kommu-
nen har imidlertid ført til, at 
direktørboligen, Tulipbyg-
ningen og det gamle frøla-
ger ud med Vestkajen bliver 
stående. Hvordan de bygnin-

ger skal bruges fremover, er 
der ikke taget endelig stilling 
til, men der ligger skitsepla-
ner for en kanal gennem he-
le området, som måske kan 
komme til at gennemskære 
Tulipbygningen. Om det lige 
går sådan, er dog for tidligt 
at sige. Bare kanalen vil for-
mentlig koste 30-40 millio-
ner kroner at anlægge.

Hans Møller Jensen, afde-
lingsleder ved LH Hockerup 
i Bjerringbro, oplyser, at det 

er 8000 kvadratmeter byg-
ningsmasse, hans firma skal 
fjerne.

- Det er en ordre på en pæn 
størrelse, men i Valby har vi 
lige vundet entreprisen på 
at rydde bygningsmassen 
omkring grønttorvet. Her 
er det 85.000 kvadratmeter, 
der skal nedbrydes, fortæl-
ler han.

Polske arbejdere
Lige nu har han 15 mand, 

fortrinsvis polske arbejdere, 
i sving med at fjerne skadeli-
ge stoffer som asbest, pcb, bly 
og zink på miljøforsvarlig vis.

- Vi har en miljørapport 
på 700 sider, som vi skal ta-
ge hensyn til under arbej-
det, og så kan vi stadig møde 
uforudsete ting som skjulte 
asbestplader, eller hvad der 
nu måtte gemme sig i jorden, 

forklarer afdelingslederen fra 
nedbrydningsfirmaet.

Danish Crown har efter-
hånden prøvet at lukke slag-
terier og nedbryde bygninger 
nogle gange.

- Der kommer næsten al-
tid nogle overraskelser, og 
hvis folk i Faaborg pludse-
lig oplever, at arbejdet går i 
stå, så kan det være, fordi vi 
støder på forhindringer, der 
skal håndteres forsvarlig. Da 
vi rev slagteriet ned i Hol-
stebro, blev arbejdet for ek-
sempel bremset af, at jorden 
skulle renses på grund af for-
urening fra en gammelt tryk-
keri og en kemikalievirksom-
hed. Vi vidste ikke, da vi gik 
i gang, at der have ligget et 
trykkeri, fortæller Jens Han-
sen, Danish Crown.

Hans Møller Jensen, LH 
Hackerup, forsikrer, at virk-
somheden har rutinen i at 
håndtere forureninger.

- Det her er en rutineop-
gave for os, så jeg regner ik-
ke med, vi møder særlige for-
hindringer siger han.

Koster omkring 10 mio. kr.
LH Hockerup har en aftale 
med Danish Crown om, at 
grunden skal være ryddet 
og afleveret 15. maj næste år. 
Præcis hvor meget, opryd-
ningen vil koste, er svært at 
vurdere på forhånd.

- Vi har lavet en ramme-
aftale, men det bliver da et 
pænt millionbeløb, siger Jens 
Hansen og antyder, at reg-
ningen formentlig lander på 
omkring 10 millioner kroner.

8000 kvm slagteribygninger rives ned
Først skal miljøskadelige stoffer som asbest, pcb og bly fjernes. Om en måned går 
maskinerne løs på murværket. grunden er ryddet til maj næste år.

Nedbrydningen er i gang, 
men i første omgang foregår 

den indendørs. I starten af 
september går arbejderne 

løs på murværket. Arkivfoto: 
Danish Crown
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Kvalitet, leveringsgaranti
og effektiv varme får du med
træpiller fra Land & Fritid.

D du med fordel kan tegne
å levering af træpiller til
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Det er nu d
kontrakt på
en fast lav pri
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Land & Fritid, Hellevad 16
5690 Tommerup, Tlf. 3368 5240

Land & Fritid, Nørrebro 204
5900 Rudkøbing, Tlf. 3368 5217

Land & Fritid, Industrivej 1
5560 Aarup, Tlf. 3368 5194

Land & Fritid, Østre Ringvej 39-41
5750 Ringe, Tlf. 3368 5200

Land & Fritid, Fåborgvej 127
5762 Vester Skerninge, 3368 5208

Land & Fritid, Store Rise landevej 22
5670 Ærøskøbing, Tlf. 3368 5210
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LØRUP
MALERVARER

Kalkmaling
Naturprodukt til både inden- og udendørs

Lørupvej 19, ved Ryslinge
5750 Ringe - Telf. 62 67 10 58

www.lm-linolie.dk
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